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◼ “A cidadania expressa um conjunto de 
direitos que dá à pessoa a possibilidade 

de participar ativamente da vida e do 
governo de seu povo. Quem não tem 

cidadania está marginalizado ou 
excluído da vida social e da tomada de 

decisões, ficando numa posição de 
inferioridade dentro do grupo social”. 

◼ (DALLARI, Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 1998. p.14)



Constituição Federal

Art. 5º. Todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à 

propriedade...



LEI Nº 8080/90(SUS)

Art. 2º A saúde é um direito 

fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu 

pleno exercício.





◼Preconceito 

◼Discriminação 

◼Estigma

“A morte antes da morte”

(Hebert Daniel)



Julgamento moral

Homossexual, 

Drogado, 

Promiscuo,

Prostituta.



AIDÉTICO

HIV/AIDS



Av. Paulista 1 de dezembro de 1997



Medicamento via justiça 1997



CRT – Falta de Kits para exames - 2004



A epidemia de aids chega ao Brasil no 

período de transição democrática. Esse

momento histórico do nosso país é 

marcado pela reorganização e o 

fortalecimento da

sociedade civil, que havia sido 

duramente perseguida e oprimida 

durante os anos de ditadura militar, 

quando muitas lideranças políticas foram 

assassinadas ou exiladas por 

reivindicarem liberdade, igualdade e 

justiça social.
(GALVÃO, 2000, p. 71).
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Ações Judiciais

• Garantia de direitos

• Acesso a medicamentos

• Trabalho

• Previdência Social

• Na escola

• ..............



◼ Ações propostas por Ministérios Públicos 
(Federal e Estadual), Assessorias Jurídicas e 
Advogados lutando pela causa HIV/AIDS e 
DH.

Contra planos de saúde

Contra concursos públicos excludentes

Reintegração ao trabalho

Indenização Trabalhista

Aquisição de medicamentos

Disponibilização de tratamentos

Levantamento FGTS/PIS-PASEP



LEI Nº 9.313, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1996.

Dispõe sobre a distribuição gratuita de 

medicamentos aos portadores do HIV e doentes 

de AIDS.

Art. 1º Os portadores do HIV (vírus da 
imunodeficiência humana) e doentes de AIDS 
(Síndrome da Imunodeficiência Adquirida)  
receberão, gratuitamente, do Sistema Único de 
Saúde, toda a medicação necessária a seu 
tratamento.

....................................

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 9.313-1996?OpenDocument


Lei Nº 11.199/2002  (São Paulo) 
Proíbe a discriminação aos portadores do vírus 
HIV ou às pessoas com AIDS e dá outras 
providências 

Artigo 1º - É vedada qualquer forma de discriminação 
aos portadores do vírus HIV ou a pessoas com AIDS. 

Artigo 2º - Para efeito desta lei, considera-se 
discriminação aos portadores do vírus HIV ou às 
pessoas com AIDS: 

I - solicitar exames para a detecção do vírus HIV 
ou da AIDS para inscrição em concurso ou seleção 
para ingresso no serviço público ou privado;



◼ PORTARIA No- 1.246, DE 28 DE MAIO DE 2010, o 
Ministério do Trabalho seguindo a Convenção da 

Organização Internacional do Trabalho - OIT nº 111, e com 
base no art. 87 da Constituição Federal

◼ Art.1º Orientar as empresas e os trabalhadores em 
relação à testagem relacionada ao vírus da 

imunodeficiência adquirida - HIV. 
Art. 2º. Não será permitida, de forma direta ou 
indireta, nos exames médicos por ocasião da 

admissão, mudança de função, avaliação 
periódica, retorno, demissão ou outros ligados à 
relação de emprego, a testagem do trabalhador 

quanto ao HIV. 



Testes de drogas e HIV só com 

consentimento

O empregador não pode fazer exames 

toxicológicos e de HIV sem o 

consentimento do empregado, sob pena de 

caracterizar desrespeito à privacidade do 

trabalhador

E-ED-RR-617/2001-007-17-00.6



Discutir Redução de Danos sem discutir as 

políticas proibicionistas inscritas no

cotidiano do Brasil e do mundo é furtar-se 

ao debate sobre questões que produzem 

muito mais mortes do que qualquer agravo 

à saúde decorrente do uso de drogas. Para 

proteger jovens, matamos jovens, numa 

dinâmica que beira a esquizofrenia. A todo 

momento, porém, nosso discurso é 

distorcido, e diz-se dos redutores de danos 

que desejam “liberar as drogas”.
Dênis Roberto da Silva Petuco
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A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA 
NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA 
CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE.

O caráter programático da regra inscrita no art. 196 
da Carta Política – que tem por destinatários todos 
os entes políticos que compõem, no plano 
institucional, a organização federativa do Estado 
brasileiro – não pode converter-se em promessa 
constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder 
Público, fraudando justas expectativas nele 
depositadas pela coletividade, substituir, de 
maneira ilegítima, o cumprimento de seu 
impostergável dever, por um gesto irresponsável de 
infidelidade governamental ao que determina a 
própria Lei Fundamental do Estado. (...)” (STF, 
AGRRE 271286-RS/1999, Min. Celso Mello



◼ Ministério Público Federal 

◼ Ação Civil Pública 2001.0029285-5

◼ Medicamentos 

◼ Ministério Público Estadual 

◼ Ação Civil Pública 053.08.107759-2 

◼ Transporte Público (SPTRANS) 

◼ (agravo regimental nº 177.068.0-9-01, de 

20/05/2010) 



REVELAÇÃO E VIOLÊNCIA VELADA

No trabalho (sala isolada)

No médico ou dentista 

Da família

Dos amigos

No amor 

No sexo

Na vida



Julgamento em 1ª Instância  

Condenação à pena de 08 (oito anos) 

dereclusão por “tentativa de 
homicídio qualificado por meio 

insidioso”.



Desembargador Relator
“´É certo que o agente com conhecimento de ser 
portador do vírus HIV, manteve relações sexuais 
reiteradas com a ofendida sem utilização de 
qualquer proteção. Mas isso dizer que ele agiu 
dolosamente?”

“O Dolo eventual não deixa de conter um “querer 
o resultado”. 

“Não há qualquer elemento no processo indicando 
que o apelante tivesse atuado para atingir o 
resultado morte da vítima, mesmo por dolo 
eventual, e, por isso, a decisão que reconheceu um 
homicídio tentado doloso é manifestamente 
contrária à prova dos autos.” 


